
PENTHROX® (methoxyfluraan)
Informatiebrochure voor 
gezondheidszorgbeoefenaars

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbon-
den aan het in de handel brengen van het geneesmiddel PENTHROX®. Het 
verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik 
van PENTHROX® te waarborgen. (RMA Versie 03/2022)

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor 
de volledige informatie: Lees aandachtig de 
SKP vooraleer PENTHROX® voor te schrijven. 
De volledige en geactualiseerde tekst van 
deze SKP is beschikbaar op de website www.
fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmiddel”. 



PENTHROX® dient te worden ingesteld onder toezicht van een ervaren 
en gekwalificeerde arts in de diagnostiek betreft noodhulp bij matige tot 
ernstige pijn bij volwassen patiënten met trauma en de bijbehorende pijn, 
die bij bewustzijn zijn.

Het vereiste RMA-materiaal heeft betrekking op PENTHROX® voor de indicatie van noodhulp bij 
volwassen patiënten met trauma en de bijbehorende pijn, die bij bewustzijn zijn.

PENTHROX® is geïndiceerd als noodhulp voor matige tot ernstige pijn bij volwassen patiënten met trauma 
en de bijbehorende pijn, die bij bewustzijn zijn.

PENTHROX® mag niet gebruikt worden voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

PENTHROX® is voorbehouden voor de verlichting van acute pijn omdat er beperkingen voor de 
dosering gelden (maximum 2 x 3 ml) en de duur van de analgesie onvoldoende is voor de verlichting van 
chronische pijn en doorbraakpijn.

PENTHROX® is ook niet geschikt voor het verlichten van trauma-gerelateerde pijn gedurende vlak op 
elkaar volgende episodes bij dezelfde patiënt wegens het risico op nefrotoxiciteit die dosisafhankelijk is.

• Gebruik als anesthesiemiddel
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een ander gefluoreerd anestheticum of hulpstof (zie 

rubriek 8).
• Kwaadaardige hyperthermie: Zeldzame genetische aandoening die resulteert in een snelle stijging 

tot een potentieel dodelijke temperatuur. Dit wordt doorgaans geïnduceerd door een anestheticum 
zoals methoxyfluraan. De patiënten waarvan bekend is dat zij kwaadaardige hyperthermie hebben of 
die genetisch vatbaar zijn voor kwaadaardige hyperthermie of die zelf, of van wie familieleden in het 
verleden ernstige bijwerkingen hebben ondervonden mogen geen methoxyfluraan toegediend krijgen.

• Patiënten die in het verleden tekenen van leverschade hadden na eerder gebruik van methoxyfluraan 
of gehalogeneerde koolwaterstofanesthesica.

• Klinisch aanzienlijke aantasting van de nierfunctie
• Veranderd bewustzijnsniveau door welke oorzaak dan ook, zoals hoofdletsel, medicijnen of alcohol.
• Klinisch manifeste cardiovasculaire instabiliteit
• Klinisch manifeste respiratoire depressie

Therapeutische indicatie

Contra-indicaties



De arts, apotheker of verpleegkundige die PENTHROX® toedient moet de Productinformatiebijsluiter aan de 
patiënt verstrekken en uitleggen.

Wijze van toediening en informatie voor de patiënt

1
Schuif de Activated Carbon (AC) kamer in de verdunningsopening 
bovenop de PENTHROX® Inhalator.

2

Verwijder de dop handmatig van het flesje. Of gebruik de onderkant 
van de PENTHROX® Inhalator om de dop met een ½ draai los te 
draaien. Scheid de inhalator van het flesje en verwijder de dop 
handmatig.

3

Kantel de PENTHROX® Inhalator tot een hoek van 45° en giet de 
gehele inhoud van één PENTHROX® flesje in het onderste deel van 
de inhalator terwijl u hem draait.

4

Plaats de polsband over de pols van de patiënt. De patiënt inhaleert 
en ademt PENTRHOX® uit via het mondstuk om de pijn te verlichten. 
De eerste paar ademhalingen moeten voorzichtig zijn en vervolgens 
kan normaal door de inhalator worden ademgehaald.

5

De patiënt ademt uit in de PENTHROX® Inhalator. De uitgeademde 
damp gaat door de AC-kamer om uitgeademde methoxyfluraan te 
adsorberen.

6

Indien er meer pijnverlichting nodig is, kan de patiënt tijdens gebruik 
de verdunningsopening op de AC-kamer met de vinger afsluiten.

7

Indien na gebruik van het eerste flesje verdere pijnverlichting nodig is, 
gebruik dan een tweede flesje, indien dit beschikbaar is. U kunt ook 
een tweede flesje uit een nieuwe combinatieverpakking gebruiken. 
Gebruik dit op dezelfde manier als het eerste flesje in stap 2 en 3. U 
hoeft de AC-kamer niet te verwijderen. Plaats het gebruikte flesje in 
de bijgeleverde plastic tas.

8

De patiënt moet geïnstrueerd worden om met tussenpozen te 
inhalerenvoor voldoende pijnverlichting. Onafgebroken inhalatie 
verkort de duur van het gebruik. De minimale dosis die nodig is om de 
pijn te verlichten moet worden toegediend

9

Doe de dop weer op het flesje PENTHROX®. Plaats de gebruikte 
PENTHROX® Inhalator en het gebruikte flesje in de verzegelde plastic 
tas en gooi het op verantwoordelijke wijze weg.



Specialisten in de gezondheidszorg die PENTHROX® willen voorschrijven moeten bijzondere aandacht 
besteden aan zeven belangrijke veiligheidsmededelingen.

1. Nierziekte 

 9 Methoxyfluraan veroorzaakt significante nefrotoxiciteit bij hoge doseringen. Nefrotoxiciteit houdt ook 
verband met de snelheid van het metabolisme.

 9 Daarom kunnen factoren die de snelheid van het metabolisme verhogen, zoals medicijnen die 
leverenzymen induceren, het risico van toxiciteit met methoxyfluraan vergoten. Dit kan ook gebeuren bij 
subgroepen mensen met genetische variaties die kunnen leiden tot een snelle metabolisatie.

 9 Men denkt dat nefrotoxiciteit in verband staat met anorganische fluoride-ionen, een metabolisch 
afbraakproduct. In het verleden toen het gebruikt werd als anestheticum veroorzaakte methoxyfluraan 
bij hoge dosis een significant nefrotoxisch effect, waarvan werd vastgesteld dat het voorkwam bij 
serumspiegels van anorganische fluoride-ionen van meer dan 40 micromol/l.  Bij toediening zoals 
aangegeven voor pijnverlichting, levert een eenmalige dosis van 3 ml methoxyfluraan een serumspiegel 
van anorganische fluoride-ionen op die lager is dan 10 micromol/l.

 9 Ondanks de veiligheidsmarge moet de laagste effectieve dosis methoxyfluraan worden toegediend, met 
name bij ouderen of patiënten met andere bekende risicofactoren voor nierziekte.

 9 Daarnaast moet methoxyfluraan met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten bij wie een klinische 
aandoening is gediagnosticeerd die predisponerend is voor nierbeschadiging. 
 

2. Leveraandoeningen

 9 Methoxyfluraan wordt in de lever gemetaboliseerd en daarom kan een verhoogde blootstelling bij 
patiënten met een leverfunctiestoornis toxiciteit veroorzaken.

 9 PENTHROX® mag niet gebruikt worden door patiënten die in het verleden tekenen van leverschade 
hebben laten zien na gebruik van methoxyfluraan of gehalogeneerde koolwaterstofanesthesica.

 9 PENTHROX® moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met onderliggende 
leveraandoeningen, of die risico hebben op leverfalen (zoals enzyminductoren).

 9 Naar verluidt kan eerdere blootstelling aan gehalogeneerde koolwaterstofanesthetica (zoals 
methoxyfluraan bij gebruik als anesthesiemiddel in het verleden) kan de kans op leverschade vergroten, 
met name als het interval korter dan 3 maanden is.

 9 Een voorzichtig klinisch oordeel is geboden als PENTHROX® vaker dan één keer per 3 maanden moet 
worden gebruikt.

3. Depressie van het cardiovasculaire systeem  
    / gebruik bij ouderen 

 9 Potentiële effecten op de bloeddruk en hartslag zijn bekende klassespecifieke effecten van een hoge 
dosis methoxyfluraan, gebruikt als anesthesia en andere anesthetica. Bij analgetische doseringen blijken 
ze niet significant te zijn.

 9 Er is geen sprake in de verschillende leeftijdsgroepen van een bepaald patroon van de systolische 
bloeddrukniveaus van de patiënt na toediening van methoxyfluraan als pijnverlichtingsmiddel.

 9 Echter, omdat het risico mogelijkerwijs groter is bij ouderen met hypotensie en bradycardie, is bij hen 
voorzichtigheid geboden vanwege een mogelijke verlaging van de bloeddruk.

Waarschuwingen en voorzorgen



4. Respiratoire effecten

 9 In preklinische studies heeft methoxyfluraan ademhalingsdepressie veroorzaakt bij gebruik in een hoge dosis 
als anestheticum.

 9 In klinische onderzoeken werd een aantal bijwerkingen met betrekking tot de luchtwegen gemeld.

 9 Dien methoxyfluraan niet toe bij patiënten die een klinisch evidente ademhalingsdepressie hebben.vanwege 
een mogelijke verlaging van de bloeddruk. 

5. Effecten op het centrale zenuwstelsel (CZS) 

 9 Secundaire farmacodynamische effecten, waaronder potentiële effecten op het centrale zenuwstelsel (CZS) 
zoals sedatie, euforie, geheugenverlies, concentratievermogen, veranderde sensorimotorische coördinatie 
en stemmingsverandering, zijn ook bekende klassespecifieke effecten. Zelftoediening van methoxyfluraan in 
analgetische doseringen is beperkt door CZS-effecten, zoals sedatie.

 9 Daanaast kunnen de CZS-effecten kunnen een risicofactor zijn voor potentieel misbruik. 
 

6. Beroepsmatige blootstelling

 9 Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die regelmatig worden blootgesteld aan patiënten die 
PENTHROX® Inhalatoren gebruiken dienen zich bewust te zijn van de relevante beroepsgezondheids- en 
veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van inhalatiemiddelen.

 9 Om beroepsmatige blootstelling aan methoxyfluraan te beperken, moet de PENTHROX®-inhalator altijd met de 
Activated Carbon (AC) kamer gebruikt te worden, die uitgeademde methoxyfluraan absorbeert.

 9 Veelvuldig gebruik van de PENTHROX®-inhalator zonder de AC-kamer brengt extra risico met zich mee.

 9 Verhoging van leverenzymen, bloedureumstikstof en serumurinezuur zijn gemeld door blootgesteld personeel 
van bevallingskamers van een kraamafdeling toen methoxyfluraan in het verleden nog werd gebruikt bij 
obstetrische patiënten tijdens de weeën en de bevalling. 
 

7. Frequent herhaald gebruik

 9 Vanwege de beperkingen van de dosering van PENTHROX® (maximum 6 ml) en de duur van de pijnverlichting 
is PENTHROX® niet geschikt voor verlichting van doorbraakpijn/verergering van chronische pijn.

 9 PENTHROX® is ook niet geschikt voor het verlichten van traumagerelateerde pijn gedurende vlak op elkaar 
volgende episodes bij dezelfde patiënt. 
 

8. Butylhydroxytolueen E321

 9 PENTHROX® bevat de hulpstof butylhydroxytolueen (E321), een stabilisator. Butylhydroxytolueen kan plaatselijk 
huidreacties veroorzaken (bijv. contact dermititis), of oogirritatie of irritatie van de slijmvliezen. 
 



U kunt steeds extra exemplaren van de informatiebrochure voor gezondheidszorgbeoefenaars, 
controlesteekkaarten en waarschuwingskaarten voor patiënten bestellen door te mailen naar 
safetyMDI.Belgium@pharmalex.com of te bellen naar het nummer  
+32 800 72 208.

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook mogelijke medicatie-
fouten, geassocieerd met het gebruik van PENTHROX® te melden aan de afdeling Vigilantie van het 
FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via 
de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op 
de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden 
naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03– 1210 Brussel, per fax op het nummer 
02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be.

Bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van PENTHROX® kunnen ook worden gemeld aan de 
dienst voor Geneesmiddelenbewaking van Medical Developments NED B.V. op het telefoonnummer 
+32 800 72208 of per e-mail naar SafetyMDI.Belgium@pharmalex.com. Het postbusadres van het 
FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt worden.

9. Interacties met CYP-inductoren

 9 Het metabolisme van methoxyfluraan wordt gemedieerd door de CYP450-enzymen

 9 Een verhoogde snelheid van het metabolisme van methoxyfluraan kan de potentiëletoxiciteit 
ervan vergroten.

 9 Om het risico te beperken, mag methoxyfluraan enkel worden toegediend bij patiënten die 
geen CYP-enzyminductoren gebruiken, met name CYP2E1- en CYP2A6-inductoren, zoals 
alcohol, isoniazide, fenobarbital en rifampicine.

 9 Zie rubriek 4.5 van de SKP: ‘Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van 
interactie’.

10. Misbruik

 9 Vanwege de mogelijke effecten van methoxyfluraan op het CZS, zoals sedatie, euforie en 
stemmingsverandering, is er een kans op misbruik.

 9 Methoxyfluraan dient te worden bewaard op een afgesloten plaats.

 9 Gooi de gebruikte methoxyfluraan flesjes en de inhalator op verantwoorde wijze weg in het 
bijgeleverde plastic zakje met druksluiting bij het medisch afval.
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